Nicolae POPA

Revista de drept public

1/2012

5

Cuprins

ABREVIERI ................................................................................................................... 9
EDITORIAL
Cât de drept este cu funcţionarii publici statul de drept?
Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ............................................................................ 13
DOCTRINĂ
Specificitatea interpretării normelor constituţionale
Oana BĂLAN ......................................................................................................... 19
O problemă de metodologie a codificării.
Noul Cod civil român şi sistemul dreptului internaţional privat
Avocat Betinio DIAMANT ..................................................................................... 33
Interferenţe între dreptul la educaţie şi dreptul la un mediu sănătos - de la
educaţie prin mediu la educaţie ecologică
Asist. univ. dr. Ana-Maria MORARU ...................................................................... 37
Cristalizarea noţiunii de contract administrativ. Actualitatea şi importanţa
contractului administrativ în dreptul administrativ român
Avocat Ion Cristian DINU, prep. univ. drd. Cristina DINU ..................................... 43
PRACTICI INSTITUŢIONALE
Consideraţii cu privire la litigiile referitoare la diminuarea pensiilor militare, ca
urmare a recalculării/revizuirii acestor pensii în condiţiile Legii nr. 119/2010 şi
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, din perspectiva deciziei nr.
29 din 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Avocat Dan-Dimitrie RAICIU, Avocat George COCA,
Consilier juridic Anca RAICIU ................................................................................ 51

6

Cuprins

Procedura amparo - mijloc de protecţie a drepturilor
şi libertăţilor
fundamentale (I)
Lect. univ. dr. George GÎRLEŞTEANU ..................................................................... 65
Corelaţia dintre regimul de drept public şi regimul de drept privat în materia
domiciliului persoanei fizice (reglementare naţională şi soluţii ale instanţei
europene)
Lector univ. dr. Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Magistrat Daniel VALE .................. 89
ACTUALITATE JURIDICĂ
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale în România cu sprijinul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi rolul în creşterea calităţii serviciilor
sociale la nivel local
Loredana VÎLCU ................................................................................................... 113
PRINCIPII ALE INFORMATIZĂRII SERVICIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Lect. univ. dr. Daniela CIOCHINĂ .............................................................................. 113

CRONICI EDITORIALE
Despre forţa cuvântului - recenzie a lucrării „Democraţia constituţională utopie
şi/sau realitate” a domnului Ioan Alexandru
Prof. univ. dr. Iulian NEDELCU............................................................................. 129
Recenzie (notă)
Avocat Betinio DIAMANT .................................................................................... 133
EVENIMENT
Ziua Justiţiei ......................................................................................................... 137

